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2018. gada janvāris

Vien abi kopā
Jūs esat debesis,
Vien abi kopā 
jūs esat strauts,
kam kristāla lāses
no pazemes dziļumiem 
līdz jūrai vien divatā
aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā
Jūs esat patvērums 
viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt-
Ar vīrieša spēku
un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
   /K.Apšukrūma/

Mīlestības stāsts, kas iesākās vairāk kā pirms sešdesmit ga-
diem, kad liktenis saveda kopā skaisto meiteni Viju un stalto 
puisi Jāzepu. Un 1957. gada 21. decembrī divi skaisti un satrauk-
ti jaunieši Tukuma rajona Jaunpils ciema izpildkomitejā teica 
viens otram JĀ vārdu.

Ar sešdesmit gados saglabāto mīlestību, uzticību un saticību 
Vija un Jāzeps ir apliecinājuši, ka mūsu novadā ir stipras ģime-
nes un tās veido stipru valsti. Jūsu ģimene-tas ir jūsu dzirkstošais 
dimants, dimanta šķautnes –bērni, mazbērni un mamazbērni. 
Ģimenes attiecības ir mirdzošas kā dimants. 

Jaunpils novada domes vārdā vēlam , lai pietiek spēka, vese-
lības noslīpēt šo dārgakmeni līdz briljantam! Sveicam Jaunpils 
novada Dimantu pāri-Viju un Jāzepu Mizgas!

 Mizgu ģimene 21.12.2017. “Kupeniņās” Jaunpils pagastā

Foto: B. Rasa

Pensionāru Biedrībā 
“Jaunpils”

7. janvārī pilī Jaunpils domes darbinieki bija organizēju-
ši Ziemas balli novada senioriem, kura, kā katru , bija kupli 
apmeklēta. Šajā pasākumā sveicām savus biedrus 2017. gada 
jubilejās no 70 un ik pa 5-gadei. No 138 biedriem bija 15 ju-
bilāri, no kuriem uz pasākumu ieradās 9. Tiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ nevarēja ierasties, apsveikumu nogādā mājās. Bez 
biedrības apsveikuma arī novada dome sveica, pasniedzot 
jauno novada kalendāru un klasisko krūzi ar Jaunpils attēlu. 
Šo dāvanu saņēma arī biedrību aktīvisti. Pils kultūras darbi-
nieki bija sagādājuši pārsteigumu ar Sala veci un gada simbo-
lu Suni ar akordeonu, kuri visus ierāva lustīgās izdarībās. Bija 
interesanti! Liels paldies visiem kas, organizēja un piedalījās 
šajā pasākumā – bija arī bagātīgi klāts mielasta galds un deju 
mūzika Jura Pavlova izpildījumā. Dalībniekus no attālākajām 
novada vietām atveda un aizveda.

2017. gada jubilāri Jaunpils pilī 07.01. 2018. 

Lustīgā izdarības aicināja Salatēvs un Suns 
Austra Sipeniece Foto:A. Sipeniece
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Viesatu pagastā gada nogalē kopā pulcējās pensionāri

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm decembrī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
Šajā mēnesī tradicionāli grāmatvežiem ir liels darbs, lai noslēgtu 

gadu. Visas nodaļas ir prezentējušas savas nākamā gada ieceres un 
budžetu plānus, atliek visu salikt kopā. 

Kā jau gada noslēgumā decembrī ir pabeigti līgumu darbi kuri 
šogad bija paredzēti izdarīt un ir veikti sagatavošanās darbi nāka-
majam gadam, kad tiks pārbūvēts skolas sporta laukums, pabeigta 
lapenes izbūve parkā, Dzirnavās veikti konservēšanas darbi. 

Decembrī ar plānotu pārbaudi pie mums viesojās Valsts kontro-
le. 

Labiekārtošanas nodaļa turpina zāģēt kokus gan pie Pasta dīķa, 
gan skolas stadionā. Tiks zāģēti arī koki, kas aug Saules ciematā uz 
gāzes vada aizsardzības joslas. 

Ir uzsākta pasta dīķa nolaišana un, ja laika apstākļi atļau,s tad 
šogad arī sāks tīrīšanas darbus.

Jaunpils novada dome 2017.gada 21.decembra domes sēdē pie-
ņēma šādus lēmumus:

Apstiprināt lēmumu “Par zemes ierīcības proejkta izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Vilki” zemes vienības sadalei”.

Apstiprināts lēmums “Par lietotas kravas automašīnas iegādi”. 
Jaunpils novada dome Labiekārtošanas nodaļas darba nodroši-

nāšanai iegādājās lietotu kravas automašīnu Renalt Master, 2005.
gada ar kravas kasti 6500 euro vērtībā. Finansējums kravas auto-
mašīnas iegādei piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības ceļu un 
ielu uzturēšanas klasēm”. 

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības autoceļu 
mērķdotācijas izlietojuma auditu un finanšu līdzekļu atmaksu” .

Apstiprināts lēmums “Par remontdarbu veikšanu pašvaldības 
dzīvoklī “Laimas”-7”. Dzīvoklī paredzētie remontdarbi izmaksā 
1402.42 euro.

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas maksu un telpu nodo-
šanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Pensionāru biedrība “Jaun-
pils””.

Apstiprināts lēmums “Par komandējumu domes priekšsēdētājai 
L.Ginterei”.

Apstpirināts lēmums “Par domes un domes komiteju sēžu grafi-
ku 2018.gada 1.pusgadam”. 

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.14 Saistošajos notei-
kumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017. ga-
dam””. 

Uz ikgadējo pasākumu Viesatu pagastā gada nogalē kopā pulcē-
jās pensionāri. 

Šogad pasākuma dalībniekus ar dejām priecēja dāmu klubs 
“Vīgriezes”, kuras bija sagatavojušas pārsteigumu-sveču marmo-
rizēšanas darbnīcu. Svētku noskaņu ar samtaini skanīgo balsi un 
ģitāras stīgu skanējumu uzbūra Viesatu kultūras nama vadītāja Ag-
ita Holšteina. Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
sveica visus Jaunajā gadā, vēlot veselību, saticību un sirds gaišumu. 
Dāvanā tika pasniegta ikgadējā dāvana -Jaunpils novada Domes 

2018 gada kalendārs. Apsveicēju pulkam pievienojās pašvaldības 
izpilddirektors Pēteris Baranovskis, kā arī Sociālā dienesta vadītāja 
Inita Lapiņa, informējot arī par dienesta jaunumiem.

Izsakām pateicību visiem atbalstītājiem, kas sarūpēja svētku gal-
du!

Veselību Jaunajā gadā!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pasniedz tradicionālo 
dāvanu –Jaunpils novada domes 2018. gada kalendāru

Sveču marmorizēšanas darbnīca dāmu kluba “Vīgriezes” vadībā

Dome, komiteja Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja 3. 7. 7. 4. 9. 6.
Attīstības komiteja 10. 14. 14. 11. 23. 13.
Finanšu komiteja 16. 14. 21. 18. 23. 20.
Domes sēde 23. 22. 29. 26. 31. 28.

Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00, Domes sēdes notiek plkst.9.00. Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties. 
Dita Ellere, sekretāre
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Jaunpils novada dome
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APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes

26.09.2017 sēdes lēmuma Nr.125
(protokols Nr.9, 6.punkts)

NOTEIKUMI Nr. 17/2017
Par fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtību 

Jaunpils novada pašvaldībā
                                 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Jaunpils novada pašvaldības iedzīvotājiem 

pieejamo fizioterapeita pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) 
piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojuma 
saņēmēju mērķgrupas. 

2. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa iz-
meklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums 
palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, 
pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, slinga jeb elastīgo 
saišu terapiju, masāžu, medicīnisko teipošanu.

 Fizioterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsul-
tācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrā-
dāta plāna.

3. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras savu dzīves-
vietu ir deklarējušas Jaunpils novada administratīvajā teritorijā un 
ir:

1) personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti;
2) bezdarbnieki
3) pirmspensijas un pensijas vecuma personas;
4) ģimenes ar bērniem;
5) bērni no riska un trūcīgām ģimenēm;
6) līdzatkarīgās personas
8) Sociālā dienesta klienti (persona, kas saņem sociālos pakalpo-

jumus vai sociālo palīdzību).
4. No maksas par pakalpojumu ir atbrīvotas:
1) 1.grupas invalīdi
2) 2.grupas invalīdi
3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem
4) trūcīgas un maznodrošinātas personas
5. Ceturtajā punktā noteiktajām personām par sniegto pakalpo-

jumu izmaksas sedz no Jaunpils novada Sociālā dienesta budžeta.
6. Fizioterapeita pakalpojumu sniedz Jaunpils novada Sociālais 

dienests (turpmāk – Dienests).
7. Maksa par fizioterapeita pakalpojuma sniegšanu tiek noteikta 

saskaņā ar Jaunpils novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem.
II. Fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtība
8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums, 
2) ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa par personas veselības 

stāvokli, kā arī rekomendācija fizioterapeita pakalpojuma saņem-
šanai.

9. Dienests izvērtē 8.punktā minēto iesniegumu un tam pievie-
notos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par Pakalpojuma piešķiršanu un personas iekļaušanu pakal-
pojuma saņēmēju rindā, ja tāda eksistē, ja persona atbilst šo notei-

kumu 3. vai 4. punktā noteiktajām personu kategorijām;
9.2. par atteikumu piešķirt Pakalpojumu, ja persona neatbilst 

nevienai no šo noteikumu 3. vai 4. punktā noteiktajām personu 
kategorijām;

10. Fizioterapeits, pamatojoties uz saņemto informāciju, sadar-
bībā ar personu izstrādā sniedzamā Pakalpojuma plānu un klienta 
fizioterapijas pakalpojuma karti.

11. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc šādos gadījumos:
11.1. saņemts Fizioterapeita pamatots atteikums sniegt personai 

Pakalpojumu;
11.2. persona neievēro iekšējās kārtības noteikumus;
11.3. persona neievēro fizioterapeita izstrādāto pakalpojumu 

plānu;
11.4. pēc abpusējas vienošanos;
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
12. Dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai noraidī-

šanu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
bet ja lēmumā nav norādes, kur un kādā termiņā, to var apstrīdēt 
viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas Jaunpils novada Ad-
ministratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. Noslēguma jautājums
13. Noteikumi publicējami pašvaldības izdevumā “Jaunpils vēs-

tis”.
Priekšsēdētāja     L.Gintere

2017.gada 26.septembrī
Nr.126 Protokola Nr.9, 7.p.

LĒMUMS
Par fizioterapeita asistenta sniegtajiem 

pakalpojumiem Jaunpils novada Sociālajā dienestā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta 

g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt mak-
su par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmu-
mi, , Jaunpils novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu (eiro) par fizioterapeita asistenta sniegtajiem 
pakalpojumiem Jaunpils novada Sociālajā dienestā:

cena
Konsultācija 13,30
Ārstnieciskā vingrošana (individuālā) 8,10
Ārstnieciskā vingrošana (grupā) 1,35
Vispārattīstošā vingrošana (individuālā) 8,10
Vispārattīstošā vingrošana (grupā) 1,35
Klasiskā masāža:
Vispārējā masāža 8,55
Muguras masāža 4,70
Ārstnieciskā teipošana:
Ārstnieciskais teips līdz 50 cm 1,80
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI/PROJEKTI

Plānojam novada tuvo nākotni
Valsts likumdošana nosaka, ka pašvaldī-

bas darba plānošana, līdzekļu ieguldīšana 
jāorganizē pamatojoties uz ņoteiktiem plā-
nošanas dokumentiem, Jaunpils novadā tie 
ir:

- Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.- 2037.gadam;

- Jaunpils novada teritorijas plānojums 
2013.- 2024.gadam;

- Jaunpils novada attīstības programma 
2012.-2018.gadam.

„Kā un ar kādiem resursiem sasniegt 
ilgtermiņa mērķus?” noteikts Attīstības 
programmā, pēc kuras arī šobrīd pašval-
dība katra gada veicamos uzdevumus un 
ieguldāmos līdzekļus plāno. 2018.gads ir 
konkrētā plānošanas dokumenta pēdējais 
darbības gads, tas paies tikpat ātri, kā visi 
iepriekšējie un ir laiks uzsākt nopietnu dar-
bu pie jaunās attīstības programmas izstrā-
des.

Labs galarezultāts būs tad, ja dokumen-
ta izstrādes procesu visi novadā dzīvojošie, 
strādājošie uztversim kā savas tuvās nā-
kotnes (7 gadu periods) dzīves vides uzla-
bošanas plānošanu un tajā piedalīsimies. 
Kā? Pirmkārt, paldies ikvienam, kurš jau 
ir piedalījies kādā no domes vai biedrību 
organizētām iedzīvotāju sanāksmēm, Ie-
dzīvotāju forumā, Nākotnes pilsētas spēlē, 
dodot savu vērtējumu par lietām, vietām, 
procesiem, iesakot labākus risinājumus, 
palīdzot veidot novada attīstības vīziju, kā 
arī reāli darbojoties risinājumu īstenošanā. 
Visi šie materiāli tiek ņemti vērā gan veicot 
ikgadējo plānu izvērtēšanu, gan veidojot 
jauno Attīstības programmu. Darba gaitā 
tiks veikta iedzīvotāju anketēšana- gan do-
dot iespēju sniegt atbildes interneta vidē, 
gan aizpildot tās papīra formā – lūdzu esiet 
atsaucīgi – tiek plānota mūsu – Jaunpils 
novada attīstība.

Attīstības programmas uzdevums būtībā 
ir noskaidrot, kur šobrīd atrodamies, iz-
lemt - ko vēlamies sasniegt, izvēlēties, kādā 
virzienā doties un kā sasniegt vīziju, iden-

tificējot nepilnības un to novēršanai nepie-
ciešamos pasākumus. 

Attīstības plānošanas dokumentā ie-
dzīvotājiem ir jāatpazīst sava pašvaldība 
un veidojot vīziju, ir jākoncentrējas uz 
galveno, iztēlojot, ar ko pašvaldība nā-
kotnē būs ievērojama, ar ko tā piesaistīs, 
kāda būs salīdzinājumā ar citām pašval-
dībām, kādi būs iedzīvotāji, ar ko tie no-
darbosies u.tml.

Ir sākusies “Jaunpils novada attīstības 
programmas 2019.-2025.gadam” izstrāde. 
Jau 26.oktobrī notika pirmā iedzīvotāju, 
uzņēmēju, pašvaldības darbinieku sanāks-
me, lai paši vērtētu, kā dzīvojam, ko gribam 
uzlabot vai mainīt, arī, lai paklausītos, kā-
dus mūs (Jaunpils novadu) redz “no malas”, 
kā paši vērtējam savus resursus, ko saredz 
eksperti. Mērķis bija noskaidrot, kā šobrīd 
izjūt novada attīstību dažādas grupas – uz-
ņēmēji, strādājošie, seniori, jaunieši, centrā 
dzīvojošie, mazajos ciemos un attālās vien-
sētās dzīvojošie, iedzīvotāji, kuri sevi par 
Jaunpils iedzīvotājiem sauc jau ilgu laiku 
un tie, kuri mūsu novadu par dzīves vietu 
izvēlējušies ļoti nesen.

Sanāksmē ar savu vērtējumu par esošo 
Jaunpils novada attīstības programmu da-
lījās eksperts Āris Adlers (Latvijas lauku 
forums), viņš arī aicināja tieši rūpīgāk iz-
vērtēt esošos resursus un to izmantošanu 
nākotnes attīstībai. 

Gan sanāksmes runātāju viedokļos, gan 
ekspresaptaujā, atbildot uz 2 jautājumiem, 
t.i.:

1. Kādas pozitīvas pārmaiņas saskatiet 
novadā pēdējo 5-7 gadu laikā?

2. Kādas nepatīkamas pārmaiņas esat pa-
manījuši novadā pēdējo 5-7 gadu laikā, vai 
lietas, kas būtu jānovērš.

Kā pozitīvās lietas visvairāk tika minē-
tas: sakoptā vide, uzlabojumi gājēju celiņu 
sakārtošanā un apgaismošanā, daudzvei-
dīgais kultūras, sporta, biedrību aktivitāšu 
piedāvājums, Klientu apkalpošanas centra 
izveide pašvaldībā, Jaunpils vārda atpazīs-

tamība, kuru spodrinājuši vietējie uzņē-
mēji. Tika izteikts secinājums “Dzīvojot 
Jaunpilī var nepamanīt un pierast pie visa, 
kas notiek. Izbraucot uz citu vietu bieži var 
dzirdēt atsauksmes, cik neparasti aktīvs un 
radošs ir mazais Jaunpils novads”. 

Protams, ir daudzi jautājumi, pie kuru 
risināšanas nopietni jāstrādā. Kā “sāpī-
gākie” tika minēti- slikts ceļu stāvoklis; 
dzīvokļu fonds - celt vai kapitāli atremon-
tēt esošo dzīvokļu fondu, mazajos ciemos 
zūd lietas, kas nepieciešamas iedzīvotājiem 
– pasta nodaļas, autobusu satiksme, risināt 
jautājumus, lai cilvēki neizjustu to trūku-
mu; aktualizējusies sabiedrības drošības 
nodrošināšana; iedzīvotāju skaita samazi-
nāšanās; nepietiekams vietu skaits bērnu-
dārzā; iedzīvotāju informētības sadrumsta-
lotība.

Darbs tikai tagad nopietni sākas, šobrīd 
esošās programmas izpildi un iedzīvotāju 
un dažādo darba grupu izvirzīto jautājumu 
apkopošanu un izvērtēšanu veic eksper-
ti no SIA “Reģionālie projekti”, ar kuriem 
sadarbosimies visa nākamā gada laikā līdz 
jaunās Attīstības programmas apstiprinā-
šanai. Sākam veidot programmas izstrādes 
darba grupas un ļoti labprāt gaidām Jūsu 
iniciatīvu- pieteikumu darboties kādā no 
tām. Martā, aprīlī aicināsim visus iesaistī-
ties, atbildot uz Anketas jautājumiem un 
rudenī nodosim izstrādātās Programmas 
1.redakciju sabiedrības izvērtēšanai, orga-
nizējot publisko apspriešanu.

Februāra sākumā organizēsim nākamo 
plānošanas semināru ar Rīgas plānošanas 
reģiona speciālistu dalību. Lai mums uz-
mundrinājumam ir Rīgas plānošanas re-
ģiona plānošanas speciālistu Rūdolfa Cim-
diņa un Sabīnes Zāģeres sūtītais vēstījums, 
pašiem nevarot ierasties uz 1.semināru:

Izmantojiet savu sociālo potenciālu un 
radiet pozitīvas ambīcijas!

Jaunpils novads - vidējā termiņā (pēc 7 
gadiem – līdz ar jaunās attīstības program-
mas darbības termiņu) ir ‘paraugnovads’ 

Teipošana 1-2 zonām 1,35
Teipošana vairāk kā 2 zonām 2,70
Slinga terapija:
Mugurkaula (kakla, jostas daļas) trakcija – 20 min 4,20
Slinga terapija, kas ietver vingrojumu programmu locī-
tavu mobilitātes uzlabošanai, pasīvu locītavu mobilizā-
ciju, tehnikas dziļo muskuļu stiprināšanai, mīksto audu 
stiepšanu u.c.fizioterapijas tehnikas pēc indikācijām 
– 60 min

8,80

Atbrīvoti no maksas par fizioterapeita asistenta 
pakalpojumiem: 
I un II grupas invalīdi
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem
Trūcīgas un maznodrošinātas personas 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.septembri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jaunpils novada Sociālā 

dienesta vadītājai Initai Lapiņai.
Priekšsēdētāja     L.Gintere
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Projektu konkurss “Darām paši”
Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pi-

līte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu 
mazāks- teikusi Māte Terēze

Jaunpils novadā 2017.gads bija projektu 
idejām bagāts gads, mazo projektu konkur-
sā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi. Kā 
šī gada prioritātes tika izvirzītas:

- Publiski pieejamu atpūtas un sabiedris-
ko zonu labiekārtošana;

- Publiski pieejamu sporta un aktīvās at-
pūtas objektu izveide un pilnveidošana;

- Aktivitātes uzņēmējdarbības veicināša-
nai;

- Aktivitātes uzņēmējdarbības veicināša-
nai – apmācība, informēšana;

- Citas investīcijas publiski pieejamā in-
frastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu 
problēmu risināšanai, īpaši interešu izglītī-
bas veicināšana.

Piešķirts finansējums tika 16 projektiem 
par kopējo summu EUR 9669.59. Šo pro-
jektu īstenošanai pašas biedrības gan nau-
das līdzekļu, gan sava brīvprātīgā darba 
veidā ieguldījušas kopā EUR 7082.01. 

Šajā gadā 7 projekti tika vērsti uz infra-
struktūras sakārtošanu un materiālās bāzes 
papildināšanu – gan daudzdzīvokļu mā-
jām, gan biedrību telpās, savukārt 5 pro-
jektu īstenošana kuplināja un dažādoja da-
žādas 2017.gada aktivitātes un pasākumus 
novadā. 3 projekti palīdzēja dažādot un 

pilnveidot sporta dzīvi novadā gan basket-
bola, gan futbola, gan novusa jomā. Viens 
projekts aktivizēja biedrības un uzņēmēju 
sadarbību vietas logotipa izstrādē, savukārt 
jaunā biedrība “Radīts Jaunpils novadā” 
īstenojot savu projektu gan uzlaboja un 
pilnveidoja vietu, kur turpmāk patīkamāk 
tirgoties tās biedriem – mājražotājiem, gan 
mācījās viens no otra un pieredzējušākiem 
kolēģiem kaimiņnovadā, kā arī izstrādāja 
jau savu piedāvājumu, lai tūrists mājra-
žotāju un amatnieku aprūpēts, izklaidēts 
un paēdināts divas dienas varētu atpūsties 
Jaunpils novadā. 

Rīgas reģiona un Latvijas lauku novadu 
vidū, apliecinot relatīvi mazas, bet pašpie-
tiekamas teritorijas dzīvotspēju. 

Jaunpils panākumu atslēga ir ciešas sav-
starpējās saites un aktīvu teritoriālo kopie-
nu esamība, Jaunpilī radīto ‘labumu’ kon-
kurētspēja ārpus novada robežām – Rīgas 
reģionā, Latvijā, ārzemēs, nodrošina nova-

da ekonomisko pamatu un motivē jaunie-
šus un darbspējīgos iedzīvotājus palikt vai 
pat atgriezties vai pārcelties uz dzīvi Jaun-
pilī. 

Jaunpils spēj reaģēt uz pārmaiņām un 
pielāgoties globālām tendencēm, kā arī 
vietējiem izaicinājumiem un dzīvo saskaņā 
ar ‘viedas attīstības’ principiem. Jaunpils 

ir pietiekami ātri un ērti sasniedzama gan 
Rīgas, gan apkārtējo centru virzienā un 
tiek nodrošinātas attālinātā darba un ‘kopā 
strādāšanas’ iespējas. 

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils novada domes projektu konkursā “Darām paši” īstenotie projekti 2017.gadā
Npk Projekta no-

saukums
Iesniedzējs Projekta 

koordina-
tors

Projekta apraksts

1. “Dzīļu mājas” 
kāpņu telpu 
logu nomaiņa

Optimisti Raivo Al-
tenburgs

Šī gada projekta laikā pasūtīti un nomainīti kāpņu telpu logi, kas priecē visus 
45 „Dzīļu” mājas iedzīvotājus. Raugoties no skolas pagalma, ir uzlabots mājas 
vizuālais izskats. Ir uzlabota mājas siltumizolācija un samazināti siltuma zu-
dumi. Kāpņu telpās ir siltāks nekā bija pirms logu nomaiņas.Darbos pie kāpņu 
telpu logu nomaiņas, kāpņu telpu un mājas apkārtnes sakopšanas aktīvi pieda-
lījās visi mājas iedzīvotāji un viņu tuvinieki – gan pieaugušie, gan jaunieši, gan 
bērni.

2. Cep un vāri, 
ēd ar kāri

Ūdensroze Agita Holš-
teina

Jaunpils novada Viesatu pagasta biedrība ‘’Ūdensroze’’ iegādājās virtuvei 
nepieciešamās lietas. Iegādāts ūdens sildītājs, izlietni ar skapīti, krūzītes, glāzes, 
šķīvji un galda piederumi. Iekārtota virtuvīte .
Biedrība ‘’Ūdensrozes ’’ līdzfinansējumā tika iegādāti skapīši, galds un nopirkti 
nepieciešamie produkti Viesatu svētku zupai. 
 Viesatu pagasta biedrība ‘’Ūdensroze’’ projekta ietveros organizēja Jaunpils 
novada iedzīvotājiem divus pasākumus (‘’ Gatavosim veselīgi’’ Viesatu pagasta 
svētkos un zupas vārīšana Viesatu pagasta svētkos)

3. Veselā miesā 
vesels gars

Pensionāru 
biedrība 
“Jaunpils”

Austra 
Sipeniece

Projekta ietvaros tika noorganizētas izglītojošas nodarbības par dabas līdzekļu 
izmantošanu savas veselības saglabāšanā un uzlabošanā, kurās lektores Melitas 
Svilpes vadībā 30 seniori mācījās sagatavot tējas, uzlējumus, ziedes veselības 
saglabāšanai un uzlabošanai. Tika uzsvērts, ka dabīgs un pareizs uzturs, pozi-
tīva domāšana, atmiņas trenēšana un mācīšanās un fiziskās aktivitātes jebkurā 
vecumā ir visciešākā saistībā labas veselības uzturēšanai. Projekta ietvaros tika 
arī noorganizēts transports nodarbību dalībnieku atvešanai uz nodarbībām un 
aizvešanai mājās. 

4. Jauna skaņu 
iekārta Jaun-
pils baznīcai

Jaunpils 
ev.lut drau-
dze

Jānis Ce-
riņš 

Nopirkta un samontēta jauna kvalitatīva skaņu iekārta, kura ir speciāli piemē-
rota baznīcām un sakrālajām celtnēm.
Uzlabota baznīcas pasākumos dzirdamība. Stiprināta vietējās sabiedrības dzī-
ves kvalitāte, Jaunpils baznīcā iespējams uzņemt viesus, māksliniekus, baznīcas 
apmeklētājus, tūristus (aptuveni 12000 skatītāji un iedzīvotāji gadā), jo baznīca 
ir atvērta katru dienu.
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5. Trenera serti-
fikāts

Futbola klubs 
“Jaunpils”

Sandris 
Grīnfogels

Projekta “Trenera sertifikāts” rezultāts – sertificēts futbola treneris Jaunpilī. 
Projekta ietvaros tika līdzfinansētas trenera mācības. “Kad tapa skaidrs pār šī 
projekta īstenošanu ar drošu sirdi varējām vēstīt, ka futbola klubam Jaunpils 
tuvākajā laikā būs sertificēts treneris – Kristaps Rozenvalds. Līdz ar to bērnu 
vecākiem radās pārliecība, ka futbola treniņi būs ilgtermiņa pasākums un 
šobrīd futbola nodarbības regulāri apmeklē jau 28 novada bērni un jaunieši”- 
saka projekta vadītājs.

6. Mūsmājas -6 Tērces Gints Ru-
bīns 

“Uzsākot darbus pie projekta realizēšanas, precizējām nepieciešamo kokmate-
riāludaudzumu vēja kastēm un noteku sistēmu daudzumu. Vēlreiz apzinājām 
nepieciešamo materiālu iepirkuma cenas. Kokmateriālus izvēlējāmies iegādā-
ties no SIA „Vilava”, bet noteku sistēmu no SIA „Toode”.
  Kad saņēmām pasūtītos kokmateriālus ķērāmies pie kokmateriālu krāsošanas 
darbiem, kuros piedalījās mājas iedzīvotāji, Emīls Rubīns, Gints Rubīns, Aigars 
Arbidāns. Kokmateriāli tika apstrādāti vairākas reizes, tādējādi nodrošinot to 
noturību pret laika apstākļu ietekmi. Kad materiālu sagatavošana bija pabeigta 
,un bijām nolēmuši uzsākt vecās vēja kastes un noteku demontāžu, pasliktinā-
jās laika apstākļi , liedzot uzsākt plānotos darbus un atliekot tos uz nenoteiktu 
laiku. Pie veco dēļu demontāžas vairāki mājas iedzīvotāji piedalījās bojāto dēļu 
utilizācijā un citos palīgdarbos. Darba gaitā nojaucot veco vēja kasti atklājās 
papildus bojājumi jumta konstrukcijās, kas prasīja tūlītēju remontu un liecināja 
par nepieciešamību nākotnē nomainīt jumta segumu pilnībā.
  Darbu veikšanai ar SIA KaimS palīdzību noīrējām pacēlāju. Plānotos darbus, 
slikto laika apstākļu dēļ veicām divos posmos, kopā septiņās dienās.
  Projekta noslēgumā organizējām mājas iedzīvotāju sapulci, lai izvērtētu šogad 
padarīto un nākošajā gadā darāmo” – stāsts projekta vadītājs.

7. Jaunpils glez-
no Latvijas 
simtgadei

Upe 8 Dzidra 
Krastiņa

Tika noorganizēts gleznošanas plenērs bērniem un pieaugušajiem – 3 dienas 
bērniem, 3 dienas pieaugušajiem. Projekta ietvaros iegādātas krās un citi glez-
nošanas materiāli. Bērniem bija iespēja pirmo reizi gleznot uz kartona pamat-
nēm, kā arī strādāt ar eļļas krāsām un eļļas krītiņiem. Plenēra laikā bērniem 
tika noorganizētas arī citas aktivitātes, kā “Dārgumu meklēšana’, sarunas pie 
ugunskura, peldēšana. Plenēra noslēgumā noorganizēta pasākuma laikā tapušo 
darbu izstāde.

8. Ko sēsi, to 
pļausi

Jaunpils 
vidussko-
las atbalsta 
biedrība

Dzidra 
Krastiņa

Projekta ietvaros Jaunpils vidusskolas skolēniem tika noorganizēti trīs dažādi 
semināri, kuri vērsti uz jauniešu personības izaugsmi:
Zanes Veinbergas nodarbība – “Ko sēsi, to pļausi, veb – Viss Tavās rokās”;
Aijas Strautmanes “Lietišķā etiķete”;
Dace Briedes- Zālītes nodarbība “Mērķu plānošana”. Nodarbībās piedalījās 73 
audzēkņi, lekcijas palīdzēs viņiem turpmāk dzīvē veidot veiksmīgu karjeru un 
sasniegt dzīves mērķus.

9. Jaunpils pils 
zīmola izveide

Baltais lācis Ingars 
Liepiņš

Biedrība sadarbojoties ar SIA “Jaunpils pils” un pašvaldības aģentūru “Jaunpils’ 
strādāja pie Jaunpils pils vienota zīmola izveides. Pēc nopietna esošās situācijas 
izvērtēšanas, diskusijām un kopējas izvēles. Tika izstrādāti logotipa paraugi un 
stila grāmata.

10. Izzini latvisko 
dzīvesziņu

Kamene Sandra 
Šteina

Kultūrvēsturiskās attīstības gaitā lielu devumu ir atstājuši mūsu novadā dzimu-
šie folkloras vācējs Krišjānis Barons, kā arī kartogrāfs, etnogrāfs Matīss Siliņš 
, godā ceļot latviskās dzīvesziņas vērtības un izziņas avotus – tautasdziesmas, 
latvju rakstus, latviskās tradīcijas un dabu. Projekta ietvaros tika organizētas 
radošas nodarbības, izmantojot iegādātās latviskās dzīvesziņas veicinošās koka 
spēles, kā arī pašu veidoto koka puzli, pierādot, ka latvisko dzīvesziņu var kopt 
un veidot ģimenē, skolā un ārpusskolas nodarbībās, izmantojot dažādus spēļu 
elementus – latvju zīmju domino, puzli, dziesmiņu salikšanu, kolāžu veidoša-
nu. Organizētajos 5 pasākumos piedalījās 50 – 150 dalībnieku.

11. Radām nova-
dam

Radīts Jaun-
pils novadā

Gunita 
Freimane

Projekta laikā tika labiekārtots Jaunpils centra tirgus namiņš. Namiņš tika 
iztīrīts, nokrāsotas sienas, pielikti plauktiņi produkcijas izvietošanai, iegādāti 
saskaņoti galda pārklāji. Pirms tam tika iegādāti un sagatavoti materiāli nami-
ņa labiekārtošanai.
Tika organizēta ekskursija, lai iepazītu Jaunpils novada mazos ražotājus un 
pakalpojumu sniedzējus. Ekskursijā varēja piedalīties gan biedrības biedri, gan 
citi interesenti. 
Tika organizēta pieredzes, mācību ekskursija pa Tukuma un Engures nova-
diem, interesentiem bija jānodrošina savs līdzmaksājums ekskursijas norisei
Izstrādāts “gastro un meistaru” tūrisma piedāvājuma Jaunpils novadā
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12. Ozolu kalniņa 
atjaunošana

Vīgriezes Inta Krū-
miņa

Projekta ietvaros tika izveidota koša, ziedoša, sakopta vieta Jaunpils parkā. 
Paveiktais uzlabos parka ainavisko kvalitāti, papildinās zemsedzes puķu un 
krūmu ziedēšanas ilgumu. Projekta īstenošanas laikā tika noņemts krūmu 
apaugums, veikta zemes ielabošana, lūgts iedzīvotājiem ziedot puķu sīpolus 
stādīšanai, iegādāts papildus stādāmais materiāls, organizēta puķu stādīšana. 
Noorganizēts projekta noslēguma pasākums 

13. “Krastma-
ļu” mājas 
priekšpuses 
atjaunošana

Krastmaļi Dzidra 
Krastiņa

Projekta ietvaros tika aizbetonēti caurumi atbalsta mūrim “Krastmaļu” mājas 
priekšpusē, kas veidojušie lietus un laika zoba ietekmē. Tika aizlāpīti robi un 
plaisas betona pakāpieniem.

14. Keramikas 
pulciņa telpas 
izveidošana 
Jaunpils Ama-
tu mājā

Dzīpars Velga Pav-
lovska

“Projektā bija paredzēts izremontēt telpu keramikas darbnīcai ar kopējo platību 
18 m2. Uzsākot darbus sapratām, ka ir iespējams telpu paplašināt vēl par 16 
m2. gala rezultātā kopējā izremontētā telpa ir 34 m2 liela. Šajā telpā notiek ke-
ramikas nodarbības, kurās vienlaikus var piedalīties ap 25 dalībniekiem”- stāsta 
projekta vadītāja Velga.

15. Strītbola 
nakts čempio-
nāts “Jaunpils 
aicina!”

Basketbola 
klubs “Jaun-
pils”

Ģirts Pom-
mers

Projekta ietvaros tika organizēts strītbola čempionāts Jaunpilī (6 nedēļas no-
gales), kurā kopumā piedalījās 24 komandas no Saldus, Brocēniem, Jelgavas, 
Tukuma un Dobeles. Tajā skaitā Jaunpils jaunie basketbolisti un basketbolistes, 
kuriem bija iespēja pavadīt laiku svaigā gaisā, sportiskā vidē un attīstīt savu 
meistarību sacenšoties ar citiem jauniešiem. Svarīgi, ka arī pasākuma orga-
nizēšanā tika iesaistīti Jaunpils jaunieši, tādējādi veidojot izpratni par sporta 
pasākumu organizēšanu un audzinot lokālpatriotismu. Tāpat vairākos posmos 
aktīvi iesaistījās vietējie iedzīvotāji.

16. Biedrības n/k 
“Jaunpils” 
materiālteh-
niskās bāzes 
uzlabošana

Novusa klubs 
“Jaunpils”

Ēriks Strau-
tiņš

Jaunpils novusa klubs organizē starpnovadu novusa sacensības ar atbilsto-
ši kvalitatīvu novusa inventāru, kuram nepieciešama pareiza un kvalitatīva 
uzglabāšana. Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti novusa galdu glabāšanas 
skapji.

 7.decembrī notika ikgadējais projekta noslēguma pasākums, kura laikā katra projekta vadītājs iepazīstināja ar savu sniegumu. Šogad 
pasākuma dalībniekus ar dziesmām priecēja meiteņu trio un vadītāja Agita. Paldies viņām!

Pirms pasākuma projektu vērtēšanas komisija izvērtēja šī gada dalībnieku veikumu un nolēma par 2017.gada veiksmīgāko projektu 
atzīt biedrības “Radīts Jaunpils novadā” projektu “Radām novadam”. Pasākuma laikā tika biedrībai nodota ceļazīme, lai daži biedrības 
dalībnieki piedalītos ikgadējā apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” organizētā valsts mēroga mazo projektu pasākumā, kurš šogad notiks 
10.martā Ādažos. Vēlēsim veiksmi mūsu projektam vērtējumā starp Rīgas reģiona un valsts citu reģionu projektiem!

Vija Zīverte, 
projekta koordinatore, Jaunpils novada Attīstības nodaļas vadītāja

Garīgās veselības pasākums 
“Kustības priekam un veselībai”

11. un 12 janvārī projekta “Vesels Jaun-
pils novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/077 9.2.4.2. 
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilak-
sei” ietvaros Jaunpils un Viesatu pagastos 
risinājās garīgās veselības pasākums “Kus-
tības priekam un veselībai”

Smaidīgās un sirsnīgās psiholoģes, māks-
linieces, deju skolotājas Ramonas Poles va-
dīto semināru apmeklēja 30 Jaunpils nova-
da iedzīvotāji, kas ne tikai aktīvi kustējās, 
bet arī zīmēja, rakstīja stāstu, iepazinās ar 
jaunu pašārstēšanos metodi un vēl daudz 
ko citu, lai atpūtinātu prātu, parakņātos 
savas zemapziņas dzīles un dotu kārtīgu 
enerģijas devu savai dvēselei.

Seminārs sākās ar vienkāršu vingrošanu, 
kas uzlaboja asinsriti galvā, locītavās un 
muskuļos. Tas bija svētīgi, jo izdevās atbrī-

voties no noguruma, kas bija sakrājies pa 
visu dienu. Turpinājumā sekoja dalībnieku 
iepzīšanās savā starpā un velmju apsprie-
šanu par seminārā sagaidāmo, kas visnotaļ 
lielā mērā semināra beigās piepildījās. Tam 
sekoja interesantākā daļa – zīmēšana, kas 
balstijās uz instiktiem, iztēli un esošo sajūtu 
interpretāciju. (Raksta autors nebija mērķ-
tiecīgi zīmējis aptuveni 15 gadus un pilnībā 
apgāza sev pašpieņemtu mītu, ka nemāk 
zīmēt). Zīmējumi tapa dalībniekiem savā 
starpā mainoties ar tiem un papildinot vie-
nam otru. Kad zīmējumi bija tapuši, katrs 
saņēma vienu zīmējumu par kuru bija jā-
uzraksta kāds stāsts. Interesanti, ka ikviens 
stāsts bija aizraujošs un ikvienā dalībniekā 
raisīja pārdomas. Protams, ka par visinte-
resantāko stāstu atdzina autori, kas visiem 
stāstija, ka nemaz nemāk šādas lietas darīt. 

Kā nākamā sadaļa sekoja psiholoģisko 
barjēru nojaukšana un līdzcilvēka ierau-
dzīšanu no pavisam citas puses. Izpildītie 
vingrinājumi prasīja lielu uzdrīkstēšanos, 
kautrēšanos un psiholoģisko barjēru pār-
kapšanu. Vai zinājāt, ka visgrūtāk ir ilgā-
ku laiku skatīties otram cilvēkam acīs un 
teikt tam jaukus vārdus. Cik tas bija grūti 
izpildes laikā, tik psiholoģiski viegli un pa-
cilājošu sajūtu pilns pēc tam. Secinājums – 
vairāk jāskatās līdzcilvēkiem acīs un jāsaka 
tik vienkāršas frāzes kā, piemēram: “Tu esi 
labs”! Rezultāti ir pārsteidzoši, pamēģiniet!

Semināra beigās klātesošie iepazinās ar 
pašārstējošu metodi kā PRIMARISITIKA. 
Ar to iepazīsimies kādā citā rakstā.

Rakstu sagatavoja Sabiedrības veselības 
veicināšanas specialists

A.Fridrihsons
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PROJEKTI

“Zero waste” akadēmijas nodarbībās apgūtais

Jaunpils novada dome uzsāk projekta 
“Combating loneliness through learning”

(“ Mazināt vientulību mācoties”) īstenošanu Eiropas 
komisijas finansētā programmā Erasmus +

2017.gada. 11. un 12. decembrī, Angli-
jā, Hemmel Hempstead notika Erasmus + 
projekta “Combating loneliness trough le-
arning” (Mazināt vientulību mācoties) at-
klāšanas vizīte. Šis projekts ir rezultāts 2017. 
gada jūlijā apstiprinātam projektam, kur 
vadošais partneris un projekta iesniedzējs 
ir Dacorum Community Action (Lielbritā-
nija), bet partneri Frederacja FOSa (Polija), 
Universidade Senor de Evora (Portugāle ) 
un Jaunpils novada Dome. 

Partneri iepazīstināja viens ar otru, tika 
norādīti katra pienākumi atbilstoši iepriekš 
projekta pieteikumā rakstītajam. Jaunpils 
novada pašvaldībai uzticēts veikt projekta 
aktivitāšu izvērtēšanu un uzraudzību, kā arī 
sagatavot projekta vērtēšanas plānu. Katras 
vizītes noslēgumā dalībnieki novērtēs mā-
cību procesu, aktivitāšu lietderību to ilgt-
spēju un iespējamību aktivitātes organizēt 
katrā no dalībvalstīm. 

Vizītes laikā projekta dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar projekta gaitu, vadības niansēm, 
kā arī tika nolemts par projekta publicitātei 
izmantojamo logo un apspriesti citi ar or-
ganizatoriski jautājumi. Tāpat tika vēlreiz 
pārskatīti un apstiprināti mācību vizīšu lai-

ki. Apmācības norisināsies divu gadu garu-
mā. Visas apmācības būs līdzīgas to ilgumā, 
ar uzņēmējpartnera piemēriem apmācību 
nodrošināšanā, tai skaitā metodoloģijā, ap-
mācību veidos, apmācību plānošanā un no-
darbību popularizēšanā.  Projekta ietvaros 
paredzētas mācību un pieredzes apmaiņas 
vizītes Latvijā no 3 - 9. jūnijam 2018.gadā, 
Portugālē no 21. - 27. oktobrim 2018. gadā, 
Polijā no 24. - 30. martam 2019. gadā un 
Lielbritānijā no 16. - 22. septembrim. Tik-
šanās laikā tika precizēts, ka vizītēs piedalās 
divi pārstāvji no katras valsts - katras valsts 
projekta koordinators un papildu viens 
dalībnieks, kurš saistīts ar sociālo vai iz-
glītības jomas aktivitāšu koordinēšanu vai 
nodarbību vadīšanu pieaugušajiem, īpaši 
uzsverot vīriešu mērķu grupu vecumā virs 
piecdesmit gadiem. 

Projekta rezultātā tiks izvēlēti un apko-
poti projekta iesaistīto partneru labākie 
piemēri vientulības mazināšanā vecuma 
grupā virs piecdesmit gadiem. Mērķis ir 
apzināt veiksmīgākās aktivitātes, kurās ie-
dzīvotāji “paš - organizējas” atbilstoši sa-
vām interesēm, kopā pilnveido prasmes un 
dalās ar savu pieredzi.  Projekta rezultātā 

tiks publicētas vadlīnijas “Kā mācīšanās 
saistīta ar sociālās atstumtības un vientulī-
bas mazināšanu”, iekļaujot divus piemērus 
no partnervalstīm. Tāpat vadlīnijās tiks ie-
kļauts četru partneru kopīgi izstrādāts dar-
bību apkopojums, “paš - organizētu” grupu 
veidošanā. 

Vienlaikus Erasmus+ projektu mērķis, 
paplašināt redzes loku, iesaistīt ieinteresē-
tās puses, dalīties ar zināšanām un labās 
prakses piemēriem, vairot zināšanas un 
izpratni par risināmo problēmu, apzināt 
un veidot jaunas sadarbības iespējas, vairot 
izpratni par citu valstu kultūru, pilnveidot 
valodas zināšanas, gūt jaunu pieredzi un 
zināšanas. 

Par visām projekta aktivitātēm varēsiet 
uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, kā arī 
sekot informācijai sociālajos tīklos.

Vairāk par Erasmus+ programmu var 
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eras-
mus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv

Renāte Zīverte,
projekta vadītāja

Biedrības “Rats” pārstāve Renāte pie-
dalījās “Zero waste” (tiešais tulkojums no 
angļu valodas “nulle atkritumi” jeb “bez 
atkritumi”) akadēmijas nodarbībās Rīgā. 
Tās organizēja biedrība Homo ecos ar Zie-
meļvalstu Ministru padomes atbalstu. No-
darbību mērķis veicināt sabiedrībā izpratni 
par mantu atkārtotas lietošanas, labošanas, 
pārveidošanas, šķirošanas nozīmi. “Zero 
waste” kustības pamatā ir “filozofija”, ka jā-
pārdomā patēriņa ieradumi, lai samazinātu 
izmesto preču daudzumu. 

Samazini. Lieto atkārtoti. 
Pārveido. Šķiro.

Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar 
atkritumu problēmu pasaulē. Vienlaikus 
norādot, ka samazināt patēriņu ir “iet pret 
straumi” patērētāju sabiedrībā. Lekcijās 
piedalījās dažādu nozaru pārstāvji. Bied-
rības Homo ecos pārstāvji iepazīstināja ar 
šī brīža situāciju un tendencēm pasaulē at-
kritumu samazināšanas jomā. Profesors ie-
pazīstināja ar patērētāju ieradumiem un to, 

ka cilvēks nemitīgi ir ilgošanās procesā pēc 
kaut kā labāka, neapzinoties, ka ir laimīgs. 
Ministrijas pārstāve iepazīstināja ar citu 
valstu pieredzi samazinot nodokļus pre-
ču “labošanas” pakalpojumu sniedzējiem. 
Atkritumu apsaimniekotājs dalījās ar labo 
pieredzi iedzīvotāju izglītošanā par atkritu-
mu šķirošanu un pārstrādi. Nodarbību da-
lībnieki dalījās ar savu pieredzi atkritumu 
samazināšanā. 

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais - 
nemetam ārā, labojam, pārtaisām.

Profesors Ivars Austers dalījās savās zinā-
šanās par uzvedības ekonomiku un izvēli, 
uz ko tiek balstīti pirkumi. Viņš norādīja, 
ka patērētāju sabiedrība meklē “laimes 
formulu”, esot patstāvīgā pirkumu vāveres 
ritenī. Cilvēks nepārtraukti esot ilgošanās 
procesā - “apprecēšos- būšu laimīgs”, “iz-
šķiršos- būšu laimīgs” un tā tālāk. Kā no-
rāda profesors, laimes pamatā nav - vai esi 
precējies un, cik pelni, bet cilvēkam esot 
nebeidzamā ilgošanās procesā, grūti atzīt, 

ka ir laimīgs..
Kā izvairīties no tuvredzīgiem pirku-

miem? Profesors norādīja, ka pirkumu iz-
vēlē, būtiski ir radīt tādu vidi, lai cilvēkam 
būtu mazāka iespēja kļūdīties izvēlē. Kā 
piemērs tika minēta parocīgākā plīts, pats 
senākais modelis - kad plīts ieslēgšanas klo-
ķi ir izvietoti tāpat kā plīts virsma. Austers 
norādīja arī uz ilūziju, kas tiek izmantota 
dažādiem mērķiem, piemēram, ka tāda 
paša apjoma porcija uzlikta uz lielāka šķīv-
ja, šķiet mazāka nekā tieši tāds pats apjoms 
uzlikts uz maza šķīvja.

Tika norādīta vēlme Latvijā veidot maz - 
atkritumu, bez iepakojuma veikalus, kuros 
produkciju pircējs nopērk bez iepakojuma, 
liekot savos traukos, maisiņos. Piemēram, 
Pērnavas bez iepakojuma veikals Paljas 
Pala, tiek reklamēts, kā iespēja ar savu bļo-
diņu no istabas aiziet pēc brokastīm, ielie-
kot tur pārslas un ielejot pienu. 

Kā galvenais uzsvars tika likts uz to, ka , 
pirms iegādājies, pārliecinies vai tiešām tas 
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Deputāti ar jauniešiem tiekas “Orientējoties” 

Nākam kopā un plānojam!

Tev ir vajadzīgs. 
Nodarbību laikā informēja dalībniekus 

par dažādu iepakojuma materiālu pārstrā-
des iespēju. Tikai daļa plastmasa ir pārstrā-
dājams, bet, piemēram “čaukstīgs” plast-
masa iepakojums, kas mēdz būt cukura 
pakām, nemaz nav pārstrādājams. 

Dalījās ar pieredzi mantu otrreizējā iz-
mantošanā, informēja par Somijas pieredzi, 
pārpalikuša ēdiena “izpārdošana” īsi pirms 
kafejnīcu slēgšanas. “Repair Cafe” ideju, 
kad noteiktās dienās kafejnīcā vai citur ērtā 
vietā ir iespēja aiziet un pašam salabot ierī-
ci speciālista pavadībā (fēnu, austiņas, u.c.). 

Tikām iepazīstināti ar instrumentu un lietu 
bibliotēku, kur ir iespēja aiznest un vietā 
paņemt kādu sev vajadzīgo darba rīku. 

Valsts reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāve informēja, par citu valstu piere-
dzi labošanas pakalpojumu atbalstīšanā. 
Piemēram, Zviedrijā mantu labošana tiek 
atbalstītas ar nodokļu atlaidēm, samazi-
not pievienotās vērtības nodokli labošanas 
pakalpojumiem no 25% uz 12%. Tāpat, ja 
gada laikā tiek salabotas preces, tad var gūt 
nomaksātu nodokļu atmaksu gan Zviedri-
jā, gan Austrijā. 

Tika norādīts, ka 77% Eiropas Savienī-

bas iedzīvotāji, vēlētos labot mantas, tomēr 
bieži esot nopirkt lētāk nekā labot, ņemot 
vērā darba spēka izmaksu dārdzību. Vien-
laikus nodarbību dalībnieki tika informēti, 
ka veicot nelielus labojumus vairums elek-
tropreču var turpināt izmantot. Piemēram, 
Francijā 80% no elektroniskiem atkritu-
miem pēc nelieliem uzlabojumiem var tikt 
izmantoti atkārtoti. 

Nodarbību video skatāmi internetā: 
TheHomoEcos, youtube.com.

Renāte Zīverte

10. janvāra pēcpusdienā Jaunpils vidus-
skolas 7. a klase aicināja domes deputātus 
uz kopīgu pasākumu. Jaunieši bija sagata-
vojuši dažādus uzdevumus, kurus izpildīt 
varēja orientējoties Jaunpils vidusskolas 
telpās un apkārtnē. Skolas muzejā bija jā-
atrod bijušie un esošie deputāti, jānosauc 
visi Latvijas prezidenti, jāspēlē “desas”, jā-
pastāsta par skolas laika piedzīvojumiem, 
jāatrod pēc attēliem konkrētās vietas, kurās 
uzdevumi pildāmi, kā arī citi atjautīgi uz-
devumi.

Pasākuma pamatideja bija veicināt jau-
niešu sadarbību ar politikas veidotājiem, 
kā ari radošā veidā parādīt deputātiem, ar 
ko jaunieši savā skolā lepojas, kā arī parādīt 
nelielos defektus, kas būtu jānovērš. 

Jaunieši ir sociāli aktīvi un līdzatbildīgi 
sabiedriskajos procesos.

Deputāti ar uzdevumiem galā tika veik-
smīgi, pasākums noritēja jaukā atmosfērā.

Paldies Jaunpils vidusskolas 7. a klases 
audzēkņiem un audzinātājai Dacei Adiņai 
par veiksmīgas sadarbības veicināšanu!

Veiksmi jauniešiem!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

13. janvārī biedrībā ,,Rats’’ notika ,,Jau-
niešu un politikas veidotāju tikšanās’’ pir-
mā kārta. Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes un politikas 
valsts programmas 2017. gadam ietvaros. 

Projekta aktivitāti vadīja jaunatnes politi-
kas eksperte Inese Šubēvica. Tika veidota 
sadarbība un dialogs starp jauniešiem visās 
saistītās jomās.

Pasākuma programmā notika iepazīša-
nās, neformālas sarunas, diskusijas, jautāju-
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mu aktualizēšana, prezentācijas, pieredzes 
stāsti par dažādām tēmām. Jauniešiem tika 
veicināta izpratne par līdzdalības iespējām 
lēmumu pieņemšanā dažādās situācijās 
mājās, skolā, darba vietā, pašvaldībā, valstī, 
Eiropā. Tika noskaidrots jauniešu viedok-
lis, par viņu iespējām paust savu viedokli 
vai līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, cik 
lielā mērā tiek respektēts viņu viedoklis. 
Attīstītas argumentācijas prasmes un pras-
mes diskutēt par jauniešiem aktuāliem jau-

tājumiem. Projekta ietvaros jauniešiem tiek 
dota iespēja un pamudinājums iesaistīties 
novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabo-
šanā, tika sekmēta jaunu zināšanu iegūšana 
un izpratnes veidošana. Kā arī tika nodro-
šināta viedokļu apmaiņa starp novada jau-
niešiem. Jauniešiem pievienojās Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Ginte-
re. L.Gintere uzklausīja jauniešu vēlmes un 
idejas un deva iespējamās rekomendācijas 
un risinājumus. Jaunieši ir sagatavojušies 
pasākuma ,,Kafijai ar politiķiem’’, kas notiks 

19.janvārī plkst: 15:30 Jaunpils vidusskolā, 
kur turpinās diskusiju, bet šoreiz jau kopā 
ar politikas veidotājiem.

Sakām paldies Jaunpils novada jaunie-
šiem un Jaunpils domes priekšsēdētājai 
L.Ginterei par dalību projektā, jaunatnes 
politikas ekspertei I.Šubēvicai par apmācī-
bu, biedrībai ,,Rats’’ par telpām, IK ,,Nied-
resO’’ par uzkodām.

Teksts un foto: Ilze Jansone-Peipiņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Rūdolfs un Roberts dalās pieredzē par iespaidiem Japānā 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

3.janvāra pēcpusdienā uz stāstu par Sins-
hiro Japānas jauniešu konferenci uz Jaun-
pils bibliotēku aicināja Rūdolfs Fišers un 
Roberts Muško. Japānā pavadīja no 7. līdz 
13.decembrim, pārstāvot Jaunpili, kur pie-
dalījās Vispasaules Jaunpiļu alianses rīkota-
jā jauniešu konferencē, pilsētā ar nosauku-
mu Shinshiro, jeb tulkojumā Jaunpils. Sa-
pulcējoties ap 50 jaunpilniekiem no dažā-
dām pasaules valstu Jaunpilīm (Šveice, An
glija,Japāna,Gruzija,Slovākija,Čehija,Kanā
da,Latvija), konferences mērķis bija spriest 
par aktuālu tematu visā pasaulē – jaunu cil-
vēku piesaiste pilsētai, novadam, pagastam 
globalizācijas laikmetā.  

Bibliotēkā valdīja pozitīva un draudzī-
ga gaisotne un šis noskaņojums nepazuda 
ne uz brīdi. Klausītājiem bija interesanti 
klausīties aizraujošajā stāstā, tika uzdoti arī 
jautājumi. Puiši pacienāja ar atvestajām šo-
kolādītēm. Rūdolfs un Roberts ir gandarīti 
par paveikto, padarījuši Jaunpili zināmu arī 
citiem, un ieinteresējuši mūs apciemot.  Lai 
gan arī esot  bijis mazliet skumji šķirties 
no jauniegūtajiem draugiem, bet dzīvojot 
globalizācijas laikmetā, šīs saikne noteikti 
nezudīs.

Paldies jauniešiem, kas būdami tik jau-

ni spēj aizbraukt uz šāda veida konferenci. 
Prezentēt un pārstāvēt Jaunpili, kas viņiem 
godam ir izdevies. Neapjukt negaidītos pa-
vērsienos, kas viņus sagaidīja. Spēt pašiem 
lemt un rīkoties.

Mēs lepojamies ar Jums!
Paldies Jaunpils novada bibliotēkai par 

mājīgajām telpām.
Ilze Jansone –Peipiņa

Jaunatnes lietu speciāliste

Atvainojamies-Decembra Jaunpils vēs-
tīs 11.lpp publicētā raksta “Jauniešu ie-
spaidi Japānā” autors ir Rūdolfs Fišers.

Stāsta pēcpusdiena Jaunpils bibliotēkā 03.01.2018.

Jaunpils novada dome aicina pieteikties 
jauniešus ēnot pašvaldības darbiniekus-
iepazīt dažādas profesijas, amata pienāku-
mus un interesanti pavadīt dienu. Aicinām 
jauniešus iepazīt tādas profesijas kā izpild-
direktors, pašvaldības policists, projektu 
vadītājs, sociālais darbinieks, sabiedrisko 
attiecību speciālists, grāmatvedis kā arī citi. 
Jaunpils novada domes piedāvātās ēnu va-
kances aicinām meklēt portālā www.enu-
diena.lv vai zvanot pa tālruni 20204694.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un at-
zīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 
4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās pro-
fesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas 
mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus 

sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras 
jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu 
nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību 
starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu 
diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrī-
bā un darba tirgū nākotnē. 

Uz tikšanos Ēnu dienā!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību 
un tūrisma nodaļas vadītāja

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā
@Jaunpilsnovads
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BK «Jaunpils» gadu iesāk ar diviem zaudējumiem

Sporta un veselības diena Jaunpils vidusskolā

Basketbola klubs «Jaunpils» 2018. gadu 
un Latvijas Basketbola līgad 3. divīzijas 2. 
posmu ir iesācis ar diviem zaudējumiem. 
Visprims 5. janvārī viesos tika zaudēts BK 
«Salacgrīva» vienībai – 79:85, bet 8. janvā-
rī Jaunpils sporta namā mājinieki piekāpās 
viesiem no Valmieras – 71:76. Abos mačos 
rezultatīvākais jaunpilnieku sastāvā bija 
Pauls Zukuls, kurš guva attiecīgi 24 un 21 
punktu. Nākjamā spēle BK «Jaunpils» ir 16. 
janvārī izbraukumā pret Carnikavas bas-
ketbolistiem, bet 26. janvārī Jaunpils sporta 
namā tiks uzņemta BK «Dartija», spēles sā-
kums pulksten 19.30

Lai arī pēc pirmās LBL3 turnīra fāzes 
jaunpilnieki pārliecinoši bija izcīnījuši uz-
varu B apakšgrupā, nodrošinot perfektu 

Jau iepriekšējā “Jaunpils Vēstis” numurā 
varēja lasīt par sportiskajām un veselīgam 
dzīvesveidam veltītajām aktivitātēm Jaun-
pils vidusskolā. Arī 12. decembrī skolā no-
tika Sporta un veselības diena.

1.-4. klasei bija tikšanās ar glābējiem un 
drošības dienestu, 7. klasei notika lekcija 
„Internetā tu neesi viens”, bet 8. klasei bija 
lekcija „Vai es esmu tam gatavs?” par attie-
cību veidošanu. 1.-6. klašu skolēni kopā ar 

4-0 bilanci arī turnīra nākamajā fāzē, tieši 
pret spēcīgākajām līgas komandām tika 
piedzīvoti divi zaudējumi. Kopumā pirms 
izslēgšanas spēlēm jaunpilniekiem būs jā-
aizvada vēl 10 mači, pēc kuriem astoņas 
no deviņām komandām turpinās cīņas par 
godalgām. Jāatgādina, ka pagājušajā sezonā 
jaunpilnieki spēja izcīnīt bronzas godalgas, 
sērijā līdz divām uzvarām izcīnot panāku-
mu pret Iecavas «Dartija» basketbolistiem.

«Spriežot pēc rezultātiem, mūsu apakš-
grupa varētu būt nedaudz vājāka nekā pā-
rējās abas, taču šobrīd mums vēl ir laiks, 
lai nostabilizētu savu spēli un uzlabotu re-
zultātus. Jāsaprot, ka šajā turnīra stadijā ir 
krietni lielāki ātrumi gan laukumā, gan arī 
taktiski pretinieki ir labāk sagatavoti. Tur-

sportistu Andi Pušņakovu pārrunāja, kas ir 
biatlons. 

Viņš rādīja bērniem savas daudzās meda-
ļas. Starp tām bija gan sudraba, gan zelta, 
bet visvairāk bronzas. Viņš stāsīja, ka ir pie-
dalījies sacīkstēs Somijā, Lietuvā, protams 
Latvijā, bet īpaši bieži Ottepe trasē Igauni-
jā. Brīvajā laikā sportists brauc ar divriteni 
un rollerslēpēm, skrien. Andis izmēģinājis 
arī triatlonu, bet tas nav īpaši paticis. Viesis 

pināsim smagi strādāt visi kopā, lai sasnieg-
tu pēc iespējas labāku rezultātu. Pēc šiem 
diviem zaudējumiem nav jānokar galvas,» 
tā situāciju komentā BK «Jaunpils» koman-
das galvenais treneris Artūrs Zaremba.

BK «Jaunpils» spēļu kalendārs janvārī un 
februārī

16. janvāris pulksten 20:30 – BK «Carni-
kava» – BK «Jaunpils»

26. janvāris pulksten 19.30 – BK «Jaun-
pils» – BK «Dartija»

2. februāris pulksten 20.00 – BK «Dārz-
nieks/Cēsu sporta skola» – BK «Jaunpils»

9. janvārī pulksten 20.00 – BK «Jaunpils» 
– SK «Rēzekne»

BK «Jaunpils» aicina atbalstīt basketbola 
komandu klātienē. 

deva iespēju arī skolēniem izmēģināt biat-
lona stafeti. Bērni šāva ar biatlona šauteni, 
brauca ar rollerslēpēm, mēģināja iesmērēt 
slēpes un stāvēt uz līdzsvara stieņa.

Kad skolēni devās mājup, uz skolu nāca 
vecāki, lai kopā ar skolotājiem un biedrības 
„Papardes zieds” valdes priekšsēdētāju Ive-
tu Ķelli runātu par to, kā runāt ar bērniem 
par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Demija Riekstiņa, 6.klases skolniece

Pasākuma plāns 15.JANVĀRIM – 11. FEBRUĀRIM
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/ “Ratā”/Jaunpils vidusskolā

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
22.01.  Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena. Jaunpils vidusskola
24.01. Karjeras dienas pasākumi 8.-12.klasēm Tukumā Jaunpils vidusskola
26.01. Tukuma novada un starpnovadu kultūras darbinieku diena Tukuma kultūras nams 
27.01. 9:00-12:00 Radīts Jaunpils novadā tirdziņš Centra tirgus namiņš
29.01. Pasākums klašu grupās “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli” Jaunpils vidusskola
31.01.15:00 - 18:00 Jaunpils novada biedrību tikšanās “Rats”
03.02. 19:00 Žetonu balle 12. klasei.

Balle, spēlēs Juris Pavlovs
Jaunpils vidusskola

02.02. 13:00 Biedrības “Kamene” 10 gadu jubileja. Ieeja ar ielūgumiem Viesatu kultūras nams
06.02. 10:00 Muzikāla izrāde bērniem “Burunduka TV šovs” Burunduks ir nolēmis veidot pats 

savu muzikālo TV šovu. Uz konkursu viņš aicina labākos māksliniekus no visas 
pasaules. Kurš būs lielās balvas ieguvējs, Jūs uzzināsiet muzikālajā izrādē bērniem “ 
BURUNDUKA TV ŠOVS “. 
Izrādē piedalīsies: profesionāli mākslinieki, kuri atveidojot dažādus interesantus tēlus 
un veicot spilgtus, krāsainus, akrobātiskus un atraktīvi meistarīgus priekšnesumus pie-
dalīsies BURUNDUKA TV ŠOVĀ. . Savukārt bērni, visas izrādes laikā līdzi darbosies 
un iejutīsies gan prasīgās žūrijas lomā, gan kādam būs iespēja iejusties arī aktiera 
lomā, bet tas lai paliek noslēpums… . 
Ieeja € 2.50

Jaunpils pils Lielā zāle
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07.02. 10:00-13:00 Donoru diena Jaunpils vidusskola
10.02. 22:00 Mīlestības balle. Spēlēs grupa “Brīvdiena”. Ieejas biļetes ballē iepriekšpārdošanā - 

€ 5.00, pasākuma laikā - € 6.00
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Jaunpils Pilī un MC DUS Jaunpils 

Jaunpils pils Lielā zāle 

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
02.02. - 23.03. Guntas Frīdenbergas fotogrāfiju izstāde Jaunpils muzeja, Izstāžu zāle

05.-09. 02. Izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis” - 236 cimdu fotogrāfijas no 19.gs. Jaunpils vidusskola
TURPINĀS

25.11. - 31.01. Laimas Lupiķes tekstiliju darbu izstāde “Krāsu spiets” Jaunpils muzeja Izstāžu zāle 
un galerijā*

01.12. - 31.01. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji. Tēma “Suņi” Viesatu bibliotēkā

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta

21.01., 11.02.
11:00-14:00 /14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa

Jaunpils biblio-
tēka

22.01. Izbraukuma bibliotēka ~ 10:30 Leveste (pie veikala) ~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsē-
tām”) ~ 11:15 Saule (centrā) ~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195 e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele, 
Saule, Jurģi

22.01.,29.01. 16:00 - 17:00 “Īs - filmas”. Pieņem jaunus dalībniekus! Pasniedzējs Mārtiņš Barons. Dalības maksa “Rats”
22.01., 29.01. 18:30 - 20:00 Kundalini joga Pasniedzēja Māra Majore Dalības maksa “Rats”
23.01/30.01.  Individuālās profesionālās ievirzes sarunas Jaunpils novada 

iedzīvotājiem(Bezmaksas) /Renāte Zīverte/ Lūgums iepriekš pieteikties 26563460
“Rats”

24.01. 12:00 Mājražotāju un amatnieku apmācību ietvaros seminārs “Likumdošana mazajiem 
ražotājiem” Pasniedzējs Dainis Pilskungs Bezmaksas

“Rats”

26.01., 09.02. 9:00-11:30 Keramikas nodarbība sākumskolai LAD projekts „Darbs dara darītāju”
Dalība bez maksas

Jaunpils
Amatu māja

26.01., 09.02. 14:00-17:00 Keramikas pulciņa nodarbība Pasniedzēja Velga Melne Dalības maksa Jaunpils
Amatu māja

26.01., 09.02. 14:00-17:00 Šūšana bez piegrieztnes LAD projekts „Darbs dara darītāju” Pasniedzēja I. Mendzi-
ņa Obligāti pieteikties pie Velgas pa t. 28301408 Dalība bez maksas

Jaunpils
Amatu māja

26.01. 17:30-18:30 Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka
11.02. 11:00-14:00 Adīšanas nodarbība Dalības maksa Jaunpils

Amatu māja
13.02. 15-18:00 Iedvesmas plānotāju darināšana jauniešiem Ilze Jansone –Peipiņa, Ieva Zāgmane

Bezmaksas
“Rats”

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Jaunpils pils (t. 26101458), Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334), Jaunpils muzejs (t. 20223423)

https://www.facebook.com/Jaunpilspils/, http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)

http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/, https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408)

http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/, https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts
Viesatu kultūras nams (t. 28717075) un Viesatu bibliotēka (t. 28352654)

https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/, http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/
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Jaunpils novada pašvaldība aicina pieteikties 
kandidātus projektu vadītāja vakancei 

Attīstības nodaļā.
Informācija par vakanci:
1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Normālais darba laiks - 40 stundas nedēļā.
Būtiskākie darba pienākumi:
- nodrošināt finansējuma piesaisti novada attīstības projektiem;
- izstrādāt projektu pieteikumus;
- organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības projektu īsteno-

šanu;
- nodrošināt projektu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu;
- piedalīties novada attīstības plānošanā un attīstības dokumentu 

sagatavošanā.
Pretendentiem izvirzītās prasības:
- augstākā izglītība (bakalaura grāds vai II līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība), kas papildināta ar projektu vadītājam nepiecie-
šamām zināšanām;

- pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un īstenoša-
nā pašvaldības vai valsts iestādē;

- izpratne par  publiskajiem iepirkumiem, kā arī finanšu un grā-
matvedības jautājumiem;

- spējas patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta 
atbildības sajūta un precizitāte;

- izpratne par pašvaldības darba organizāciju;
- lieliskas saskarsmes prasmes, prezentācijas iemaņas, spēja strā-

dāt komandā un pozitīva attieksme;
- teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
 - Aizraujošu darbu, īstenojot Jaunpils novada attīstības stratēģi-

ju un kopīgi realizējot pašvaldības ambīcijas kļūt par labāko lauku 
novadu Rīgas plānošanas reģionā;

- Iespēju līdzdarboties Jaunpils novadam svarīgu projektu ievie-
šanā;

- Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
- Labus darba apstākļus un jaukus kolēģus.
- Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus doku-

mentus:
- profesionālās darbības aprakstu (CV);
- pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība ama-

tam un norādīta kontaktinformācija vismaz trim atsauksmēm.
Pieteikumus ar norādi „Projektu vadītājs” lūdzam sūtīt:
- uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv vai
- pa pastu Jaunpils novada pašvaldībai “Ērģelnieki”, Jaunpils, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, vai
- iesniegt personīgi Jaunpils novada pašvaldībā Klientu apkalpo-

šanas centrā
Izskatīsim pieteikumus, kuri tiks saņemti līdz 2018.gada 9.feb-

ruārim (ieskaitot).
Tālrunis informācijai –29146415, 63180993

***

Jaunpils novada Dome aicina darbā ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārzini 

Viesatās
Prasības kandidātiem:
- Arodizglītība vai vispārējā vidējā izglītība;
- Autovadītāja apliecība B,C kategorija;
- Traktorvadītāja apliecība;
- Krūmgrieža un motorzāģa lietošanas apliecība;

- Rūpība, akurātība;
- Labas komunikācijas spējas, prasme strādāt komandā;
- Spēja ievērot konfidencialitāti;
- Pozitīva attieksme pret kolēģiem; 
- Labas latviešu valodas zināšanas.
Galvenie darba pienākumi
- Uzraudzīt un apsaimniekot Viesatu pagasta teritorijā pašvaldī-

bai piederošās ēkas un tām piekrītošo teritoriju;
- Rūpēties par lietošanā nodoto tehniku un inventāru;
- Pļaut zāli ar traktoru un trimmeri pašvaldībai piederošās teri-

torijās;
- Veikt transporta darbus ar traktoru;
-  malkas sagatavošana;
- Uzturēt kārtībā un remontēt pašvaldībai piederošo tehniku un 

darba rīkus;
- Veikt teritorijas labiekārtošanas darbus( zālienu,stādījumu 

ierīkošanu,koku, krūmu stādīšanu,celiņu izbūvi,mazo arhitektūras 
formu uzstādīšanu).

Mēs piedāvājam:
- pilna laika darbu; 
- konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
- labus darba apstākļus.
Motivācijas vēstuli un dzīves gājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-

pastu: pasvaldiba@jaunpils.lv vai iesniegt personīgi Jaunpils no-
vada domes klientu apkalpošanas centrā („Ērģelniekos”, Jaunpilī, 
Jaunpils nov., LV-3145) ar norādi „Ēku un apsaimniekojamās teri-
torijas pārzinis VAKANCE” līdz 2018.gada 26.janvārim (ieskai-
tot).

***

Bibliotekāres/-a vakance 
Pašvaldības aģentūra „Jaunpils” aicina darbā bibliotekāru/-i 

Jaunpils pagasta bibliotēkā uz noteiktu laiku.
Prasības:
- bibliotekārā izglītība vai pieredze bibliotēkas darbā;
- labas iemaņas darbā ar IT;
- labas zināšanas informācijas meklēšanas jomā;
- labas komunikācijas spējas un prasme sadarboties;
- labas latviešu un krievu valodas prasmes;
- radoša un patstāvīga pieeja darbam;
- vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
- prasme strādāt ar bērniem un vecākiem cilvēkiem;
- interese par literatūru un kultūru;
- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise.
Galvenie darba pienākumi:
- kvalitatīva bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informacionālā 

apkalpošana;
- bibliotēkas krājuma organizācija;
- bibliotēkas krājuma, grāmatu autoru un lasīšanas procesa po-

pularizējošu izstāžu un pasākumu sagatavošana un organizēšana 
bibliotēkā;

- izbraukuma bibliotēkas organizēšana;
- abonēto datubāzu un e-kataloga apmācību organizēšana bib-

liotēkas lietotājiem.
Piedāvā:
- profesionālu izaugsmi;
- stabilitāti;
- pozitīvu klimatu draudzīgā kolektīvā;
- komfortablu darba vietu;
- darba attiecības atbilstoši LR likumdošanai;



Jaunpils vēstis14. janvāris 2018

www.jaunpils.lv

INFORMĀCIJA
turpinājums no 13.lpp.

- apmācības;
- pilnas slodzes darbu;
- maiņu darba grafiku.
CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 02.februārim 

Jaunpils pagasta bibliotēkā vai pa e-pastu kristine@liepini.lv
***

Apkopējas/ -a vakance
Pašvaldības aģentūra „Jaunpils” aicina darbā Jaunpils pilī apko-

pēju. 
Prasības:
- vidējā izglītība;
- prasme lietot tīrīšanas līdzekļus, inventāru un ierīces;
- labas latviešu un krievu valodas prasmes;
- svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
- patstāvīga pieeja darbam;
- prasme strādāt saspringtos darba apstākļos;
- precizitāte, kārtīgums un atbildības sajūta.
Galvenie darba pienākumi:
- veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību pils telpās;
- periodiski veikt lielo tīrīšanu – logi, durvis un lampas u.tml., to 

iepriekš saskaņojot ar vadītāju;
- tīrīt pils telpas pirms un pēc katra pasākuma.
Piedāvā:
- pozitīvu klimatu draudzīgā kolektīvā;
- darba attiecības atbilstoši LR likumdošanai;
- pilnas slodzes darbu;
- maiņu darba grafiku.
CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 24.janvārim 

Jaunpils pils administrācijā vai pa e-pastu kristine@liepini.lv

Aicinājums visiem biedrību 
vadītājiem!

31.janvārī pl. 15.00 “Ratā”
ikgadējā biedrību vadītāju sanāksme, kurā:

1. Tiksimies ar Kandavas partnerības vadītāju Intu Ha-
ferbergu, lai uzzinātu par jaunumiem un iespējām LE-
ADER programmā.

2. Pārrunāsim biedrību iesaistes lomu un iespējas nova-
da attīstības programmas izstrādē.

3. Uzklausīsim domes pārstāvjus par 2018.gada prog-
rammas “Darām paši” projektu konkursa nosacījumiem 
un prioritātēm.

4. Vienosimies par biedrību iesaistes iespējām pašval-
dības īstenotajos starptautiskajos ERASMUS+ projektos.

PSIA “Jaunpils KS”
Iedzīvotāju ievērībai

Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības mēneša rēķi-
nos, PSIA “Jaunpils KS” aicina klientus:

1. Iesniegt skaitītāju rādījumus katra mēneša 5. datumā.
2. Līdz mēneša 5. datumam paziņot par patērētāju skaita 

izmaiņām.
3. Rūpīgi sekot ūdens skaitītāju verifikācijas termiņam 

(veicam ik pēc četriem gadiem), savlaicīgi veicot skaitītāju 
nomaiņu vai verifikāciju.

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2018. gadā
Pirms 410 gadiem (1608) 

 ɶ 3. martā dzimis Matiass Dītrihs fon 
der Reke – vācbaltu muižnieks, Jaun-
pils pils īpašnieks.

Pirms 305 gadiem (1713)
 ɶ Dzimis Dītrihs Kazimirs fon der Reke 

- vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils 
īpašnieks (1760-1765).

Pirms 260 gadiem (1758)
 ɶ 25. septembrī dzimis Francis Vilhelms 

Kristofers fon der Reke – vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks.

Pirms 190 gadiem (1828)
 ɶ Dzimis Pēteris Mārtiņš Aleksandrs 

Bernevics – garīdznieks, Jaunpils 
draudzes mācītājs (1854-1893).

Pirms 185 gadiem (1833)
 ɶ Dzimis Augusts Grīns – Kandavas 

miesta priekšnieks, tirgotājs.
Pirms 160 gadiem (1858)

 ɶ 12. oktobrī dzimis Vilhelms Ludvigs 
Nikolajs Bokslafs - baltvācu arhitekts. 
1907. gadā projektējis Jaunpils pils at-
jaunošanu pēc 1905. gada dedzināša-
nas.

Pirms 155 gadiem (1863)
 ɶ 31. martā dzimis Aleksandrs Hans 

Bernevics – garīdznieks, Jaunpils 
draudzes mācītājs (1894-1908).

Pirms 150 gadiem (1868)
 ɶ 24. augustā dzimis Teodors Bernevics 

– garīdznieks, Jaunpils draudzes mācī-
tājs (1908-1920). 

Pirms 145 gadiem (1873)
 ɶ Dzimusi Anna Treimane - politiski re-

presētā.
Pirms 140 gadiem (1878)

 ɶ 31. martā dzimis Teodors Vigmanis – 
ierēdnis, sekretāra palīgs Jaunpils pa-
gasta valdē (1896-1900).

 ɶ 6. jūnijā dzimis Edgars Francmanis – 
ārsts Jaunpilī.

 ɶ 22. jūnijā dzimis Kārlis Kauliņš 
(Firsts) – lauksaimnieks.

 ɶ Dzimusi Minna Freimane - politiski 
represētā.

 ɶ Dzimusi Līze Dzelzgalve - politiski re-
presētā.

 ɶ Dzimis Augusts Helfrehts - politiski 
represētais.

 ɶ Dzimis Kārlis Lācis (no 1917. gada - 
Kārlis Bērziņš) - 1905. gada revolūci-
jas dalībnieks.

 ɶ Dzimis Vilhelms Švāns – politiski re-
presētais. 

Pirms 130 gadiem (1888)
 ɶ 4. februārī dzimis Pauls Kundziņš – 

arhitekts, projektējis Jaunpils biedrī-
bas namu (1931).

 ɶ 8. martā dzimis Kārlis Ieviņš (Kārlis 
Viktors Paķulis) – skolotājs, rakst-
nieks, dzejnieks, publicists, gleznotājs, 
vijolnieks.

 ɶ 21. maijā dzimis Hermanis Šeiermanis 
– Jurģu muižas pārvaldnieks.

 ɶ 21. septembrī dzimusi Biruta Skuje-
niece - aktrise, dzejniece, 20. gadsimta 
20. gados piedalījusies Jaunpils teātra 
izrādēs.

 ɶ Dzimis Alberts Vilks - politiski repre-
sētais.

 ɶ Dzimusi Lizete Siļķe - priekšzīmī-
ga lauksaimniece Jaunpils pagasta 
“Brātūžos”, Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valiere.

Pirms 125 gadiem (1893)
 ɶ 15. maijā dzimis Augusts Zaure – ie-

rēdnis, aizsargs.
 ɶ 20. oktobrī dzimis Andrejs Rudzītis - 

Jaunpils ārsts (1924-1940).
 ɶ Dzimusi Olga Bormane - kultūras 

darbiniece, aktrise, režisore, skatuves 
mākslas pedagoģe, bijusi režisore lu-
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gas “Pūt vējiņi” izrādei Jaunpilī.
Pirms 120 gadiem (1898)

 ɶ Dzimusi Leonija (Lonija) Ķenga - po-
litiski represētā.

 ɶ Dzimusi Anna Liberte - politiski re-
presētā.

Pirms 115 gadiem (1903)
 ɶ 16. janvārī dzimis Alfrēds Indriksons 

– garīdznieks, Struteles draudzes vi-
kārs (1933-1940). 

 ɶ 16. martā dzimis Teodors Vilks – ķī-
miķis. 

 ɶ 12. jūnijā dzimis Augusts Rumba – 
skolotājs. 

 ɶ 2. augustā dzimis Jānis Eduards Zun-
de – garīdznieks, Jaunpils draudzes 
mācītājs (1956-1985).

 ɶ Dzimusi Marija Štolcere - politiski re-
presētā.

Pirms 110 gadiem (1908)
 ɶ 9. oktobrī dzimusi Irma Muzikante – 

skolotāja Jaunpilī. 
 ɶ 16. novembrī dzimis Alfons Šints – 

lauksaimniecības un sabiedriskais 
darbinieks.

 ɶ Dzimis Augusts Grauze - politiski re-
presētais. 

 ɶ Dzimusi Emīlija Kazāka - politiski re-
presētā. 

 ɶ Dzimis Fricis Stokenbergs - pašvaldī-
bas darbinieks.

 ɶ Dzimis Teodors Kūla – politiski repre-
sētais.

Pirms 105 gadiem (1913)
 ɶ 3. martā dzimis Jānis Āboliņš – firmas 

“SIEMENS” vadošs darbinieks.
 ɶ 1. jūlijā dzimis Eduards Nagliņš – 

lauksaimniecības darbinieks.
 ɶ 6. jūlijā dzimis Augusts Vilks - poli-

tiski represētais, Nopelniem bagātais 
kolhoznieks. 

 ɶ Dzimis Edgars Meņģis – politiski re-
presētais.

Pirms 100 gadiem (1918)
 ɶ 8. maijā dzimusi Hildegarde Rance - 

politiski represētā.
 ɶ 10. decembrī dzimusi Vladislava Spro-

ģe – lauksaimniecības darbiniece. 
Pirms 95 gadiem (1923)

 ɶ 11. janvārī dzimis Alberts Strautiņš - 
Jaunpils pienotavas siera meistars. 

 ɶ 16. martā dzimusi Mirdza Krūziņa – 
lauksaimniecības darbiniece, Nopel-
niem bagātā kolhozniece.

 ɶ 22. martā dzimusi Velta Baumane - 
politiski represētā. 

 ɶ 19. maijā dzimis Arturs Vaidziņš – 
mākslas zinātnieks, filologs, skolotājs.

 ɶ 25. maijā dzimusi Jautrīte Gintere – 
Jaunpils skolas tehniskā darbiniece. 

 ɶ 29. maijā dzimis Alfrēds Ginters - po-

litiski represētais.
 ɶ 23. jūlijā dzimusi Elza Zenta Tone – 

sabiedriska darbiniece.
 ɶ 16. augustā dzimusi Ilga Šķestere - 

Jaunpils aptiekas vadītāja un farma-
ceite.

 ɶ 19. augustā dzimis Adrians Valdmanis 
- grāmatvedis, ilggadējs kora dziedā-
tājs. 

 ɶ 4. septembrī dzimis Edgars Vegners – 
politiski represētais, Nopelniem bagā-
tais kolhoznieks.

 ɶ 23. oktobrī dzimusi Elfrīda Sproģe – 
lauksaimniecības darbiniece.

 ɶ 2. novembrī dzimis Arvīds Granap-
skis - politiski represētais. 

 ɶ 10. novembrī dzimusi Marta Neilande 
– skolotāja Jaunpilī. 

 ɶ 10. decembrī dzimusi Alma Vārpiņa - 
sabiedriska darbiniece. 

 ɶ Dzimusi Emīlija Vanaga - politiski re-
presētā.

Pirms 90 gadiem (1928)
 ɶ 6. februārī dzimusi Valda Siliņa – 

Jaunpils skolas tehniskā darbiniece.
 ɶ 12. februārī dzimusi Marija Ose - 

lauksaimniecības darbiniece. 
 ɶ 13. februārī dzimis Ēriks Mucenieks 

- veterinārārsts, Tautas frontes dalīb-
nieks, 1991. gada barikāžu dalībnieks.  

 ɶ 14. aprīlī dzimusi Mirdza Antone - 
medicīnas darbiniece.

 ɶ 15. maijā dzimusi Irma Muceniece – 
lauksaimniecības speciāliste, Tautas 
daiļamata meistare. 

 ɶ 13. jūnijā dzimis Žanis Rube - lauk-
saimniecības darbinieks. 

 ɶ 10. jūlijā dzimis Gunārs Fogelis - poli-
tiski represētais. 

 ɶ 14. augustā dzimis Ojars Antons – 
ārsts Jaunpilī.

 ɶ 6. oktobrī dzimusi Anna Kaļiņičenko - 
politiski represētā. 

 ɶ Dzimis Kārlis Gulbis - politiski repre-
sētais.

 ɶ Dzimusi Ārija Feldmane – skolotāja 
Jaunpilī.

 ɶ Dzimusi Maiga Valdmane - ilggadēja 
Jaunpils kora dziedātāja un kora vecā-
kā.

Pirms 85 gadiem (1933)
 ɶ 6. martā dzimusi Spodra Lielpinka – 

lauksaimniecības darbiniece. 
 ɶ 15. martā dzimusi Proskovija Muce-

niece – lopkopības darbiniece.
 ɶ 7. aprīlī dzimis Edgars Arājs – lauk-

saimniecības speciālists, mūziķis. 
 ɶ 26. maijā dzimis Ojārs Grīnbergs – ve-

tārsts Jaunpilī.
 ɶ 10. jūnijā dzimusi Skaidrīte Sakale - 

lauksaimniecības darbiniece.

 ɶ 15. jūnijā dzimusi Vineta Meldere – 
tehniskā darbiniece.

 ɶ 27. jūnijā dzimusi Rita Luginska – 
prozaiķe, tulkotāja.

 ɶ 24. septembrī dzimusi Antoņina Ābele 
- lauksaimniecības darbiniece. 

 ɶ 14. oktobrī dzimusi Olita Nigule – tēl-
niece.

 ɶ 12. novembrī dzimis Vilis Vilks – 
lauksaimniecības darbinieks. 

 ɶ 12. novembrī dzimis Maigonis Birģelis 
– 1991. gada barikāžu dalībnieks.

 ɶ 19. novembrī dzimusi Velta Skricka – 
lopkopības darbiniece. 

 ɶ Dzimusi Ausma Kleimane - lauksaim-
niecības darbiniece.

 ɶ Dzimusi Rita Grauze - politiski repre-
sētā. 

 ɶ Dzimis Laimonis Kazāks - politiski 
represētais.

 ɶ Dzimis Gunārs Krauča – meliorators. 
Pirms 80 gadiem (1938)

 ɶ 6. janvārī dzimusi Daina Veska - zoo-
tehniķe, ciltslietu speciāliste. 

 ɶ 24. janvārī dzimis Juris Kļava - lauk-
saimniecības speciālists. 

 ɶ 27. janvārī dzimis Artūrs Jaucis - poli-
tiski represētais. 

 ɶ 27. janvārī dzimusi Skaidra Reinvalde 
– lopkopības darbiniece. 

 ɶ 1. februārī dzimusi Brigita Vilka – lop-
kopības darbiniece. 

 ɶ 6. aprīlī dzimis Gunārs Lācis – meha-
nizators.

 ɶ 26. aprīlī dzimusi Biruta Kostučenko – 
grāmatvedības darbiniece.

 ɶ 14. maijā dzimusi Aida Šēfere – strād-
niece. 

 ɶ 27. jūlijā dzimusi Gaida Skreba – fi-
nanšu darbiniece.

 ɶ 30. augustā dzimis Andris Zadovskis - 
sabiedrisks darbinieks.

 ɶ 4. novembrī dzimis Gunārs Sprancis – 
strādnieks lopkopībā.

 ɶ 30. novembrī dzimis Mārtiņš Feld-
manis - politiski represētais, skolotājs 
Jaunpilī. 

 ɶ 12. decembrī dzimusi Astrīda Jēgere - 
skolotāja Jaunpilī.

 ɶ Dzimusi Silvija Sproģe - politiski re-
presētā. 

 ɶ Dzimis Teodors Zurģis – lauksaimnie-
cības darbinieks. 

 ɶ Dzimis Jānis Ķergalvis - politiski re-
presētais. 

 ɶ Dzimusi Maiga Neilande - politiski 
represētā. 

 ɶ Dzimis Ilgonis Veneiķis - lauksaim-
niecības darbinieks, 1991. gada bari-
kāžu dalībnieks.

Pirms 75 gadiem (1943)
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 ɶ 18. janvārī dzimis Jānis Spulis – kaltes 
meistars.

 ɶ 26. martā dzimis Alfons Pašulis – me-
hanizators.

 ɶ 20. maijā dzimis Ojārs Veihmanis – 
sportists – šahists.

 ɶ 23. maijā dzimusi Ritma Streisterma-
ne - politiski represētā. 

 ɶ 27. maijā dzimusi Dzidra Blūma – ilg-
gadēja medicīnas darbiniece.

 ɶ 29. jūnijā dzimusi Dace Antone – ilg-
gadēja medicīnas darbiniece Jaunpilī. 

 ɶ 2. augustā dzimis Gunārs Reinfelds 
– mehanizators, 1991. gada barikāžu 
dalībnieks. 

 ɶ 10. augustā dzimusi Monika Sirica – 
lauksaimniecības darbiniece.

 ɶ 13. septembrī dzimusi Lilita Arbidāne 
– lauksaimniecības darbiniece.

 ɶ 22. septembrī dzimusi Dzintra Dubul-
te - lauksaimniecības speciāliste. 

 ɶ 27. septembrī dzimis Staņislavs Niko-
lajevs – lauksaimniecības darbinieks, 
1991. gada barikāžu dalībnieks.

 ɶ 16. oktobrī dzimusi Inta Abāšina – sa-
karu darbiniece.

 ɶ 23. oktobrī dzimis Mihails Bogatijs – 
lauksaimniecības darbinieks.

 ɶ 27. novembrī dzimis Jānis Freiden-
felds - 1991. gada barikāžu dalībnieks.

 ɶ 14. decembrī dzimusi Vizma Ausma 

Dzintara - skolotāja, žurnāliste. 
 ɶ 20. decembrī dzimis Arvīns Dārziņš – 

mehāniķis. 
 ɶ Dzimis Voldemārs Gruntmanis - poli-

tiski represētais. 
Pirms 70 gadiem (1948)

 ɶ 10. janvārī dzimis Uldis Smelte – šo-
feris.

 ɶ 30. janvārī dzimusi Astrīda Ansberga 
– lopkopības darbiniece.

 ɶ 24. martā dzimis Vilnis Liepa – šofe-
ris.

 ɶ 24. martā dzimusi Aina Liepa – teh-
niskā darbiniece.

 ɶ 29. martā dzimis Zigurds Vilmanis – 
mehanizators.

 ɶ 16. aprīlī dzimis Osvalds Švāns – šo-
feris.

 ɶ 23. aprīlī dzimusi Rita Vārpiņa – izglī-
tības un kultūras darbiniece

 ɶ 1. maijā dzimusi Anita Tenisa – me-
dicīnas darbiniece, Viesatu pagasta 
priekšsēdētāja.

 ɶ 9. maijā dzimis Andris Burtnieks – 
ekonomists – matemātiķis.

 ɶ 16. maijā dzimusi Velta Rudzāte - kor-
diriģente un kormeistare, mūzikas 
skolotāja. 

 ɶ 13. jūnijā dzimis Jānis Evarsons – me-
hanizators.

 ɶ 1. jūlijā dzimusi Gunta Pahmurkina – 
lopkopības darbiniece.

 ɶ 6. jūlijā dzimusi Vija Ozola - lauk-
saimniecības speciāliste. 

 ɶ 8. jūlijā dzimusi Silvija Siliņa – lopko-
pības un tehniskā darbiniece.

 ɶ 10. jūlijā dzimusi Maruta Šaripo - po-
litiski represētā. 

 ɶ 19. jūlijā dzimis Jānis Zariņš - 1991. 
gada barikāžu dalībnieks. 

 ɶ 24. septembrī dzimusi Maiga Minčo-
noka – pavāre. 

 ɶ 8. oktobrī dzimis Arnis Milča - 1991. 
gada barikāžu dalībnieks.

 ɶ 12. oktobrī dzimusi Mārīte Kazmina - 
lauksaimniecības speciāliste.

 ɶ 28. oktobrī dzimis Mārtiņš Gūtmanis 
- lauksaimniecības speciālists.

 ɶ 29. oktobrī dzimusi Anita Kozlovska – 
lauksaimniecības darbiniece.

 ɶ 1. novembrī dzimusi Austra Butevica 
– tehniskā darbiniece. 

 ɶ 8. novembrī dzimusi Marija Kocareva 
- piensaimniecības speciāliste.

 ɶ Dzimis Izidors Čepuls - lauksaimnie-
cības darbinieks, 1991. gada barikāžu 
dalībnieks.     

 ɶ Dzimis Jānis Kūla – politiski represē-
tais. 

Plašāku informāciju par minētajiem noti-
kumiem var iegūt Jaunpils muzejā 

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 
Zinta Arika

Jaunpils novada dome nozīmīgās 
jubilejās sveic janvāra jubilārus:

Daci Krivodu, Jāni Līvmani, Sarmīti Nipāni, 
Vinetu Rozenvaldi, Indru Šteinu,

Olitu Bumbieri Gintu Liekni, Valdi Polmani,
Jāni Adamoviču, Astrīdu Ansbergu,

Uldi Smelti, Jāni Spuli, Vandu Ūdriņu,
Artūru Jauci, Izoldu Krauzi, Skaidru Reinvaldi,  Dainu 

Vesku, Zigmundu Bludziņu,
Intu Bumbišku, Ligitu Daugavieti, Astrīdu Kalpu,

Ninu Kazminu, Artūru Lāci, Dzidru Rulli,
Veltu Sīpoliņu, Helgu Urbāni, 

Melitu Vanagu, Ritu Zirnīti! 

Aiztrauc gadi žigliem putna spārniem,
Daudz kas padarīts un gūts,
Tikai šajā dienā sirds bez liekiem vārdiem
Visu aizvadīto tūkstoškrāsās jūt.
    /Z. Purvs/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.01.2018.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Decembra mēnesī salaulāti 9 pāri, no tiem 
viens pāris - Jaunpils evaņģēliski luteriskajā 

draudzē. 

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
 (A. Straube)

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Līvai Krūmiņai 

vecmāmiņu zaudējot
Darba kolēģi

Es pametu rūpes,
Lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs
Un zaļotu zālē.
 (V. Kokle–Līviņa)

Jaunpils novada izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem, no 

Rasmas Īles atvadoties.

Apsveikums
Tā puķe uzzied, ko tu paņem rokā;
Tā sirds sāk mīlet, ko tu uzlūko.
Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā -
Es tev vairs dāvāt nevaru neko. 
 / Jānis Ziemeļnieks/

 Mīļi sveicam Skaidru Emīliju 
Reinvaldi 80 gadu jubilejā.

Meitas, znoti, mazbērni un 
mazmazbērni.

Pateicība
Izsaku pateicību Aivaram Melderim par atsaucību un sirsnību 

vairāku gadu garumā, sniedzot man palīdzību ar transportu 
nokļūšanai pie ārstiem.

Maiga Rozīte


